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Szeretné Ön is egy rövid interjúban 
ingyenesen bemutatni vállalkozá-

sát? Kérjük, jelentkezzen 
a 06-20/466-2277-es 
telefonszámon vagy 

a vot7151@gmail.com címen.
  

Szívesen látjuk a hírlevél terjeszté-
sével kapcsolatos észrevételeit is.
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Októberi rejtvényünk megfejtése:
„Drágám, vigyázz az új kalapodra!”

A jobbra látható képen a nyertes Streicher Zita,
bonyhádi lakos veszi át a nyereményt Loch Gá-
bor üzlettulajdonostól. A nyeremény egy energia-
fogyasztásmérõ készülék volt.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2020. január 31-ig, levelezõlapon kérjük postá-
ra adni. Levélcím: Völgységi Önkormányzatok
Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56. Kérjük, ne fe-
lejtsék megadni telefonos elérhetõségüket is!

B E M U TAT J U K

a Color Klíma Centrumot
Loch Gáborral, a Color Klíma ügyvezetõjével beszélgettünk.
– A Völgységi Hírlevél 2013 novemberi számában a vállalkozá-
sodat már bemutattuk, ez a cikk ma is megtalálható a város
honlapján. (http://www.bonyhad.hu/contents/dokumentumtar/
volgysegi_hirlevel_2013_november_kicsi.pdf).Mi változott azóta?

– 2015 novemberétõl 14 év sikeres mûködtetése után átadtam
a bonyhádi Telenor üzlet üzemeltetési jogát, mert a Telenor
„nem engedte” az új üzlet üzemeltetési stratégiájában, hogy a
partnerei másfajta tevékenységet is folytassanak. A napele-
mes megújuló energiák a szenvedélyem, ezért a hõszivattyús
klímaszerelõ szakmámat választottam, azért is, mert hosszabb
távon is több potenciált láttam benne. 
Mindkettõ mûszaki termék, igen sok paraméterrel, ahhoz hogy az
ügyfél az épületei számára a legideálisabb, legkedvezõbb meg-
térülési megoldást kapja: legalább 2-3 órás igényfelmérés után le-
het csak körvonalazni! Ajánlott energetikai szakmérnök bevonásá-
val energia auditot végezni az épületeken! 

Fontos az ügyfél tudásszintjét is emelni,
mert nem ismeri a Dunning-Kruger: kezdõ
szakértõ függvény hatást, és pórul járhat!

Hogy dönteni tudjon, ajánlom a netes bön-
gészést, és a cégünk weboldalát:

www.energiapontneked.hu
Az újság terjedelmi akadályai miatt is ajánlom a teljes cikk
elolvasását weboldalunkon, melyen havonta tavaszig egy meg-
újuló energiás fûtéskorszerûsítési lehetõséget vizsgálunk meg H
tarifával, vagy napelemes beruházással kombinálva.
Cégünk fõ tevékenysége 2003-tól a hõszivattyús split klímák
telepítése. Az elmúlt 16 évben több mint 1600 készüléket te-
lepítettünk és további 400 magára hagyott split klímát tartunk
karban, biztosítjuk javításukat! 
A split klíma telepítés a legkönnyebben megvalósítható fûtési
célú beruházás, akár 4 óra alatt telepíthetõ, 220-250.000 Ft/db.
Egy családi háznál 2-4 készülék beüzemelésével kompromisszu-
mokkal kiváltható a fatüzelés, vagy a gázfûtés, és ugyanakkor
a páramentesítést, nyári klimatizálást is megoldja!
Uniós, államilag támogatott H (Hõszivattyús) tarifát lehet hoz-
zá igényelni, 43 Ft/kW helyett 31 Ft/kW tarifával üzemeltethetõ!
Ebben az esetben csupán16%-os a fûtésköltségünk az elektromos
fûtéshez képest! Azaz 100 Ft-ból 84 Ft a megtakarítás! Ha nap-
elemes beruházással kombinálják, akkor négyszer kisebb a
napelemes beruházási költség. 
Fisher, Fujitsu, Gree, Panasonic H-tarifás, levegõ-vizes hõszi-
vattyúkat, direktelpárologtatós hõszivattyús klímagépeket
forgalmazunk családi házakba a hõvisszanyerõs légcsator-
nás szellõztetõ rendszerekhez: hûtés, fûtés, páramentesítés!
Az általunk forgalmazott napelem rendszerek KIOTO Solár,
HUAWEI, LONGI Frónius Inverterrel.  
Cégünk bemutatóterme 8-10 készülék megtapinthatóságá-
val, a Telenor szaküzlet mögött, az udvar felõl, hátulról köze-
líthetõ meg.
Várjuk szíves érdeklõdésüket: info@energiapontneked.hu,
www.energiapontneked.hu, Mobil: +36209725511.
Loch és T. Kft., 7150 Bonyhád, Rákóczi Ferenc u. 3-5.

Streicher Zita nyertes és Loch Gábor üzlettulajdonos


